… farní ohlášení …


Ohlášky 31. neděle v mezidobí:
Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:
Pondělí 7.30
Březové Hory
1.11.
18.00
Úterý
18.00
Březové Hory
2.11.
Středa
18.00
Březové Hory
3.11.
Čtvrtek 14.00 Domov seniorů
4.11.
18.00
Březové Hory
Pátek
18.00
Březové Hory
5.11.
Sobota
6.11.











14.00

Březové Hory –
hřbitov

Slavnost Všech svatých
Památka na všechny věrné
zemřelé
sv. Martin de Porres
sv. Karel Boromejský
sv. Zachariáš a Alžběta
sv. Leonard

17.00
Obecnice
Březové Hory
9.00
Neděle
Bohutín
32. neděle v mezidobí
11.00
7.11.
Třebsko
14.00
V pondělí při večerní mši sv. modlitba nešpor.
Náboženství bude tento týden bude podle rozvrhu: v pondělí v 15.00, ve středu
v 16.00 a v pátek ve 14.00.
Ve středu po večerní mši svaté budeme se modlit litanie k svatému Josefovi. Po
dobu trvání Roku sv. Josefa, je to příležitost získání plnomocných odpustku.
V pátek po večerní mši svaté adorace Nejsvětější Svátostí Oltářní do 20.00. Čas
pro tichou, osobní modlitbu před Pánem.
V úterý je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, vzadu kostela jsou připravené
formuláře, na které můžete napsat jména zemřelých na něž zvláštním
způsobem chceme pamatovat. Prosím o odevzdání vyplněných formulářů dnes
po mši svaté. Po celý listopad při večerních mších se budeme modlit nešpory za
zemřelé. Tradiční dušičková pobožnost na březohorském hřbitově bude v
sobotu 6.11.2021 ve 14.00.
Plnomocné odpustky za zemřelé je letos možné získat po celý měsíc listopad.
Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8.
listopadu, byla letos opět prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid19. V České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od
25.10 2021.
Prosím o telefonické domlouvání svátostí smíření a pokání.

Přeji všem, kdo tento týden oslaví narozeniny, svátek nebo výročí mocnou přímluvu svatého
Vojtěcha a vašich svatých patronů! Přeji Vám všem hojnost Božích milostí v novým týdnu!

P. Robert B. Cieszkowski

